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 Foeniculum( و رازيانه ).Hordeum vulgare L( كيفي علوفه در كشت مخلوط جوصفات ارزيابي 

vulgare L.( در سطوح مختلف كود نيتروژن  
  

  2، محسن ساري2عليرضا ابدالي مشهدي، 2، محمدرضا مرادي تالوت2، سيد عطاءاله سيادت*1سمانه كياني
 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستانزراعت  -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي .1

 اعضاء هئيت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان .2
*Kiani_sama@yahoo.com  

  
  چكيده

 كامليهاكخرد شده در قالب طرح بلو يهابه صورت كرت يشيآزما يانه،علوفه در كشت مخلوط جو و راز يفيتك يبه منظور بررس
انجام شد. سطوح  1391 - 92 يخوزستان در سال زراع ينرام يعيو منابع طب يدانشگاه كشاورز يه تكرار در مزرعهبا س يتصادف

كشت  يهاو نسبت ي،اصل يهاخالص از منبع اوره) در كرت يتروژندر هكتار ن يلوگرمك 210و 140، 70،در چهار سطح (صفر يتروژنن
 25)، (يانهدرصد راز 50درصد جو +  50)، (يانهدرصد راز 25درصد جو +  75()، يانهمخلوط در پنج سطح (كشت خالص جو و راز

، درصد پروتئين خام، درصد فيبر خام قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل يفرع يها)، در كرتيانهدرصد راز 75درصد جو + 
خام علوفه از  يبرمقدار درصد ف ينباالترنشان داد كه  يج. نتادرصد قندهاي محلول در آب بودند درصد قابليت هضم ماده خشك و

با  يانهراز%100 يمارهضم ماده خشك از ت يتخام و قابل يندرصد پروتئ ينباالتر ،در هكتار يلوگرمك70 يتروژنجو با سطح ن%100 يمارت
جو + %75اريممحلول در آب از ت يمقدار درصد قندها ين، باالترين. همچندر هكتار به دست آمد يلوگرمك 210 يتروژنسطح ن

  صفر به دست آمد.  يتروژنبا سطح ن يانهراز25%
  

  هاي كشت.فيبرخام، قابليت هضم، قندهاي محلول در آب، نسبت پروتئين خام، كلمات كليدي:
  

  مقدمه:
كشت مخلوط . وفه در كشور استكمبود علوفه و عدم امكان توسعه مطلوب عل يور،عامل محدودكننده در بخش دام و ط ينترمهم
 ياعلوفه ياهانكشت مخلوط گ. است يكه متضمن محاسن متعدد ينزم يكدر  ياهچند گ يازمان دو ت است از پرورش همعبار

 يازجهت رفع ن ينبنابرا شود،يعملكرد كل در واحد سطح م يشموجب افزا ينو همچن گردديمحصول م يسازگار يشموجب افزا
به نظر  يكشت مخلوط علوفه در مناطق مختلف كشور ضرور هاييشآزما يجراا يدات ذاميتول ينهدر زم ييها و خودكفادام ييغذا
شت ك يبا بررس پژوهشگرانمتفاوت خواهد بود.  يزعلوفه ن يفيتك ياهان،در كشت مخلوط بسته به حضور و درصد انواع گ .رسديم

 .)3( جو به دست آمد- كجو و ماش -نخوددر مخلوط  كت هضم ماده خشين قابليه باالترك دريافتندساله يك يهابا لگوممخلوط جو 
درصد ماده خشك قابل هضم  يگزين،كشت مخلوط جا ييمارهانسبت خردل در ت يشكه با افزا مشخص گرديد همچنين در تحقيقي

 يكه درصد قندها يافتنددر يزندر پژوهشي  محققين.)5( يافت يجو به عملكرد خردل كاهش جزئ لكردبودن نسبت عم يينپا يلبه دل
 ياختالف آمار گونهيچدر هكتار، ه يلوگرمك 270و  180،90 يتروژنبا كاربرد سه سطح ن ييزهپا يكلزا يول در آب علوفهمحل
محلول  يدرصد قندها يزانم يشترينكه ب نتايج نشان داد يزن در برررسي كشت مخلوط جو و يونجه. )2( را نشان نداد دارييمعن

 يهدر تغذ يتروژنبه طور كلى نقش ن .)1( )، از كشت خالص جو، به دست آمد40/38لوفه (خام ع يبر)، درصد ف42/15درآب علوفه (
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 يتىعلوفه، از اهم يندرصد پروتئ يلاز قب يفىك هاىيژگيبه حداكثر عملكرد، و هم از نظر و يابىاى، هم به لحاظ دستعلوفه ياهانگ
 يهآنها در تغذ يو اثرگذار ياهانموجود در گ ييدارو يتمتابول يزانم با در نظر گرفتن يياهان دارويعلوفه گدو چندان برخوردار است. 
دو  ياهيگ انيچتر يرهازت انهيراز). 4(هم مورد استفاده دام محسوب شوند م ييتوانند از منابع غذايم يعي،و سالمت دام به صورت طب

به صورت  يشتراست كه ب يانگندم يرهاز ت ياهي. جو  گماده مؤثره (اسانس) است يحاو اهيگ ينچند ساله است و تمام اندام ا يا
حاضر  يقو سالمت دام، تحق يهدر تغذ ييدارو ياهانگ يتعلوفه و اهم يدتول يفيتو ك يت. با توجه به كمشوديم فمصر ياعلوفه

و سطوح  كشت، يها(با دو فاكتور نسبت يانهراز ييدارو ياهجو و گ ياعلوفه ياهكشت مخلوط گ يفيكخصوصيات  يابيجهت ارز
  .يدانجام گرد وازاه ييآب و هوا يط) در شرايتروژنمختلف كود ن

  
  ها:مواد و روش

 يهابار خرد شده در قالب بلوك يك يهابه صورت كرت يانه،علوفه در كشت مخلوط جو و راز يفيتك يپژوهش با هدف بررس ينا
(مختصات جغرافيايي محل اجرا خوزستان  ينرام يعيع طبو مناب يدرمزرعه دانشگاه كشاورز يمارت 20تكرار و  3با  يكامل تصادف

 210و  140، 70در چهار سطح (صفر،  يتروژنمختلف ن سطوحشامل  ي. فاكتور اصليدانجام گرد 1391- 92 يدر سال زراع آزمايش)
درصد 100دجو، درص100شامل  يگزينيكشت مخلوط جا يهانسبت يخالص از منبع اوره) و فاكتور فرع يتروژندر هكتار ن يلوگرمك

درصد 50جو +  ددرص 50به صورت تكرار شونده)،  يانهپشته راز يك(دو پشته جو و  يانهدرصد راز 25درصد جو + 75 يانه،راز
به  يانهپشته جو و دو پشته راز يك(يانهدرصد راز 75درصدجو + 25به صورت تكرار شونده)،  يانهپشته راز يكپشته جو  يك( يانهراز

كشت  يآذر به صورت دست 16آبان و جو (رقم جنوب) در  28خوزستان) در  ي(توده بوم يانهراز ياهگ بودند. صورت تكرار شونده)
. هر يدساقه جو اعمال گرد يآغاز رشد طول يمرحله رد ماندهيدر زمان كاشت و دو سوم باق يتروژنن يمارسوم از سطوح ت يكشدند. 

 يانهراز ياعمال شده برا ياهيمتر در نظر گرفته شد. تراكم گ يزششكشت ن و طول خطوط مترييسانت 40 يكرت شامل هشت پشته
درصد  50در مرحله  يانهكه راز يجو، در حال يريخم - يريعلوفه در مرحله ش بوته در متر مربع بود. 250 يزجو ن يو برا بوته 13

علوفه با استفاده از  يفيصفات ك شد.برداشت  متر مربع به صورت توأم يكاسفند ماه از هر كرت  27 يخبود، در تار ينظهور گل آذ
مدل  Pertenها و مراتع كشور با دستگاه جنگل يقاتمؤسسه تحق يشگاهدر آزما )NIR( يكمادون قرمز نزد سنجييفط يتكنولوژ

Inframatic 8620 يزآنال يستمم افزار سبا استفاده از نر ها،يانگينم يسهمقا يانس،وار ييهشامل تجز ي،آمار يتجزيهشد.  يريگاندازه 
  . يددر سطح پنج درصد انجام گرد LSDها با آزمون داده يانگينم يسهو مقا 2/9SAS يآمار

  
  نتايج و بحث:

 يبود، ول )≥01/0p( داريمعن درصد پروتئين خامكشت مخلوط بر  يهاو نسبت يتروژنسطوح ن اثرنتايج تجزيه واريانس نشان داد كه 
 ينداد كه درصد پروتئ اننش يج). نتاآورده نشده استصفات جدول تجزيه واريانس را نشان نداد ( دارييمعن اختالف هاآن اثر متقابل

با  يتروژنن يلوگرمك 210مربوط به سطح  يندرصد پروتئ يشترينكه ب يابه گونه يابد،يم يشافزا يتروژنسطوح ن يشخام علوفه با افزا
ش نسبت برگ به ساقه يجه افزايابد و در نتييش ميز افزايتروژن، سطح برگ نيش نيبا افزا ).1جدول( درصد بود 57/19 يانگينم

  گردد.يدر علوفه م ينيگنيو ل يخشب يهااهش بخشكن و يزان پروتئيش ميموجب افزا
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 3

  ايدر كشت مخلوط علوفه يانهجو و رازدرصد پرونئين خام، فيبر خام، قابليت هضم ماده خشك و قندهاي محلول در آب علوفه  يانگينم يسه. مقا1جدول
  قندهاي محلول در آب (%)  قابليت هضم ماده خشك (%) فيبر خام (%) پروتئين خام (%) سطوح  تيمارهاي آزمايشي

  سطوح نيتروژن

0  d9/12 a 5/35 a  4/61 a  8/17  
70 c1/15 a 7/39 a  1/59 b  2/15  
140 b5/17 a 2/40 a  3/59 b  7/13  
210  a5/19 a 6/38 a  61  b  3/14  

  هاي كشت مخلوطنسبت

  c1/13 a 2/45 d  7/55 a  15 جو100%
  a22 e 5/29 a  9/67 a  1/14 رازيانه100%

  c5/13 b 4/43 cd  8/56 a  16  رازيانه%25جو + 75%
  b7/15 c 9/40 c  4/58 a  8/15  رازيانه%50جو +50%
  b17 d 3/37 b  2/62 a  3/15 رازيانه%75جو +25%

  دار ندارند.) اختالف معنيLSD )P≤0.05اعدا د با حروف مشابه در هر ستون و تيمار آزمايش براساس آزمون 
  

 يبر تركد يانهخام را داشت و هر چه بر درصد راز يندرصد پروتئ ينباالتر يانهراز %100نسبت  يزكشت مخلوط ن يهانسبت يندر ب
مربوط به  ياد. علت آن، عالوه بر كاهش درصد جو، به احتمال زيافت يفزون يزعلوفه ن ينكشت مخلوط افزوده شد، درصد پروتئ

  ).1جدولاست ( يانهراز ينباالبودن درصد پروتئ
نشان داد كه نسبت  يجنتا. خام علوفه نشان داد، يبربر درصد ف )≥01/0p( دارييكشت مخلوط اثر معن يهانسبت يانسوار يهتجزنتايج 
امر  ين. علت ا)1(جدول كشت بود يهانسبت يرخام نسبت به سا يبردرصد ف ينباالتر يدرصد، دارا 21/45 يانگينجو با م 100%

مقدار  ينمربوط باشد. كمتر يزن ياهخود گ يكو مورفولوژ يذات يتدربرابر جو، ممكن است به ماه يانهشدن راز يگزينعالوه بر جا
خام علوفه را به  يبرجو، مقدار ف %100با نسبت  يسهدرصد به دست آمد، كه در مقا 54/29با  يانهراز %100خام از نسبت  يبرفدرصد 

  .)1جدول( درصد كاهش داد 34 يزانم
 يتلقاب مقدار يننشان داد كه باالتر يجنتا .بود )≥01/0p( داريهضم ماده خشك علوفه معن يتكشت مخلوط بر قابل يهانسبت اثر

 داشت داريمخلوط، اختالف معن يهانسبت يركه باسا دست آمد درصد به 93/67 يزانبه م يانهراز %100نسبت  از هضم ماده خشك
بودن ساقه در اثر كم  يها، علفبرگ يديشو يتخاص يناز باالبودن نسبت برگ به ساقه و همچن يناش توانيرا مآن  علت. )1(جدول

كشت، عالوه  يهانسبت ينتفاوت مشاهده شده در ب يندانست. همچن ديواره سلولي عاري از همي سلولزدرصد ديواره سلولي و بودن 
   د.نسبت دا نيز جو يشيو افزا يانهراز يبه درصد كاهش توانيمذكور، م يلبر دال
 يهاان داد و اثر نسبترا نش )≥01/0p( داريياختالف معن بر درصد قندهاي محلول در آب يتروژنفقط سطوح ن نشان داد كه نتايج

 يزانبه م يتروژنمحلول در آب با عدم مصرف ن يدرصد قندها يننبود. باالتر داريصفت معن ينكشت و اثر متقابل آنها در مورد ا
تنها از مشاهده شده اختالف وكاسته شد  محلول در آب ياز درصد قندها يتروژنن وحسط يشدرصد به دست آمد و با افزا 82/17

 يجهصفت، با باال بودن نسبت ساقه به برگ در ارتباط است، درنت ين). باال بودن ا1جدولحاصل شد. ( يتروژنم مصرف نمصرف و عد
 ياز درصد قندها يجهو در نت يافتهساقه به برگ كاهش  تو نسب يافته يشافزا ياهانگ يشيرشد رو يتروژن،ن يشبا افزا يادبه احتمال ز

توجه داشت كه باالتر  يدبا يتروژنافزوده شد. در خصوص سطح صفر ن يساختمان هاييدراتوهمحلول در آب كاسته و بر درصد كرب
داشتن نسبت ساقه به برگ مطلوب،  يجهمتناسب و در نت يشياز جهت رشد رو ياه،گ يمحلول به تعادل رشد يبودن درصد قندها

  .شوديمربوط م
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  گيري كلينتيجه
ت علوفه توليدي حائز اهميت است. با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر تيمار به طور كلي جهت توليد علوفه كميت و كيفي

كيلوگرم در هكتار به دليل باالتر بودن درصد پروتئين خام و قابليت هضم ماده خشك در اولويت  210رازيانه با سطح نيتروژن  100%
شك كمتر در مقايسه با ساير تيمارها قابل توصيه نيست و با در گيرد ولي الزم به ذكر است كه اين تيمار به جهت توليد ماده خقرار مي

كيلوگرم در هكتار را توصيه  210رازيانه با سطح نيتروژن  %50جو + %50توان تيمار نظر گرفتن توأم حداكثر كميت و كيفيت علوفه مي
علوفه با كيفيت باال، قابل استفاده به منظور تأمين يابيم كه رازيانه به جهت توليد هم چنين با توجه به نتايج به دست آمده درمي نمود.

  علوفه دام خواهد بود.
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Evaluation of forage qualitative characters in intercropping of barley (Hordeum vulgare L.) and 
fennel (Foeniculum vulgare L.) at different levels of nitrogen 

 
Samaneh Kiani*1, Ataollah Siadat2, Mohammad Reza Moradi Telavat2, Alireza Abdali Mashhadi2, Mohsen Sari2 

Kiani_sama@yahoo.com* 
 
Abstract 
In order to investigate quality of forage in intercropping barley and fennel, an experiment was done as split 
plot based on a randomized complete blockdesign with three replications at the research farm of Agriculture 
and Natural Resources of Ramin University during growing season of 2012-2013. Nitrogen levels in four 
levels (0, 70, 140 and 210 kg N. ha-1) in main plots and and the ratios of intercropping in five levels (pure 
culture barley and fennel), (75% barley + 25% fennel), (50% barley + 50% fennel), (25% barley + 75% 
fennel), were replaced in the sub-plots. The studied traits were included crude protein percent, crude fiber 
percentage, percentage of dry matter digestibility of water soluble sugars. Results showed that the highest 
amount of crude fiber from treated 100% barley with nitrogen level of 70 kg ha-1, the highest percentage of 
crude protein and dry matter digestibility was obtained of treated 100% fennel with nitrogen level of 210 kg 
ha-1. Alaso the highest amount of soluble sugars in water from treated 75% barley + 25% Fennel with zero 
nitrogen level were obtained. 
 
Keywords: crude fiber, crude protein, dry matter digestibility, ratios of Intercropping, water soluble sugars.  
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